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अध्याय 1

प्रािीन िेंडूिा खेळ 

लोकाांनी ने्मी िेंडूांना लाथ मारायला 
आिडते. २००० िषाापूिी, प्रािीन िीन मधल्या 
लोकाांनी िेंडू तयार केला जो बकरीच्या 
लोकरीने भरलेला असे.



खरांतर ते खेळाडू नव््ते, सैननक ्ोते. ते 
िेंडूला पायाने मारत आपल्या िर लटकिाऱ्या 
छोट्या जाळीत टाकत असत. सेनेि ेजनरल 
वििार करत कक त्या अभ्यासामुले सैननकाांना 
्त्यार िालिताांना नेम धरता येईल, त्यात 
सुधारिा ्ोईल. युद्धािा पूिा अनुभि प्राप्त 
करण्यासाठी ते िेंडू एका राांगेत ठेित असत.

..आणि मग बाकीि ेसैन्य ्ल्ला करायि.े 



शांभर िषाानांतर रोमन सेने सुद्धा फुटबॉल खेळा 
द्िारे प्रशशक्षि घेतले. त्याांच्या खेळात िेंडू पायाने 
आपल्या बरोबर घेत पळत जायि ेअसे आणि त्याला 
र्दसुऱ्या सांघाच्या रेषेच्या पार नेत ककक मारािी लागत 
अस.े ती स्पधाा खपू िेगिान ्ोत असे.

... आणि ते उग्र सुद्धा ्ोते.कधी-कधी 
र्दोन््ी बाजूला शकेडो खेळाडू असत.



जेव््ा रोमन सेनेने युरोपिर विजय 
शमळिला,तेव््ा त्याांनी आपला िेंडूिा खेळ 
निीन रे्दशात नेला – आणि तेव््ा पह्ल्याांर्दा 
आांतरराष्रीय स्पधाा खेळल्या गेल्या.

मला िाटते कक 
आपि त्याांना श्जांकू 

हर्दले पाह्जे.

अध्याय 2

मध्यकालीन भीड़

फुटबॉल िास्तिात ब्रिटेनमध्ये खपू 
लोकवप्रय झाला. खपू लोक वििार करत की
रोमन लोकाांनीि तो खेळ इथे आिला. पि एक 
मतानुसार तो खेळ पह्ल्याांर्दा एका िाइककां ग 
राजकुमाराच्या डोक्यासोबत खेळला गेला ्ोता.



तो खेळ इांग्लडमध्ये लिकरि लोकवप्रय 
झाला. िास्तिात लोकाांना त्यािे िेड लागले.
जेव््ा र्दोन गािाांच्या मध्ये स्पधाा आयोश्जत 
केली जाई, तेव््ा ्जारो लोक तो 
खेळण्यासाठी येत असत.

खेळािा उद्रे्दश िेंडू एका गािातून र्दसुऱ्या गािात 
लाथ मारून नेण्यािा असे. पि खरांतर ती स्पधाा कू्रर 
लढाईिा एक ब्ािा ्ोता. श्जथां एका बाजूला
खेळाडूांिा उत्सा् िाढिण्यासाठी गर्दी जमा ्ोत असे,
तर र्दसुऱ्या बाजूला घाबरलेली  सामान्य मािसां 
घराच्या बा्ेर पडत नसत. 



खेळाडू अरां र्द गल्लीतून,चिखलाने भरलेल्या 
मैर्दानातून आणि एिढांि ना्ी तर र्दलर्दलीतून 
आणि नद्याांमधनू सुधा िेंडूिा पाठलाग करत. 
खेळ पूिा हर्दिसभर िालू शकत असे. आणि
कधीकधी र्दसुऱ्या हर्दिशी सुद्धा.

पूरे मैि के र्दौरान, णखलाड़ी एक-र्दसूरे को 
मारते, एक-र्दसूरे को काटते और एक-र्दसूरे को 
लात मारते थे. य्ाां तक कक िे एक-र्दसूरे को 
डांडों से भी पीटते थे. केिल एक िीज की 
अनुमनत न्ीां थी - िो थी ्त्या करना.



या खेळात एिढां अचधक नुकसान झालां की 
१३१४ मध्ये लांडनच्या लॉडा मेयरने त्या
श्राच्या रस्त्यािर खेळ खेळण्यासाठी बांर्दी 
घातली.

फुटबॉल खेळण्यास मनाई आ्े.

पि लॉडा मेयरि ेम्ििे कोिी ऐकले 
ना्ी. कारि तोपयतं खपू सारे लोक फुटबॉलि े
प्रशांसक आणि िेड ेझाले ्ोते.

अध्याय ३ 

“आपल्याला का्ी ननयमाांिी गरज आ्े.”

१९व्या शतकात, मुलाांच्या छोट्या सांघाने, ब्रिटनच्या 
सिा शाळाांमध्ये फुटबॉल खेळायला सुरिात केली. 
शशक्षकाांना आशा ्ोती कक तो खेळ त्याांना ताकर्द, सा्स 
आणि एक टीमच्या रपात काम करायला शशकिले.



फुटबॉलिा खेळ आता रस्त्यािरून शाळेच्या 
खेळाच्या मैर्दानात गेला, ज्याला वपि म्टले 
जाई. सांघाला गोल टाकण्यासाठी प्रत्येक वपिच्या 
र्दोन््ी बाजूिर गोल पोस्ट असत. कारि तेव््ा्ी 
कोिते्ी ननयम ननधााररत केलेले नव््ते, म्िून 
प्रत्येक शाळेने आपापले ननयम तयार केले ्ोते.

का्ी ननयमाांमध्ये खेळाडूांना एकमेकाांना 
लाथ मारण्यािी परिानगी ्ोती.

का्ीांनी विरोधी टीमच्या पोटरी िर लाथ 
मारण्यािी अनुमती हर्दली.

आणि का्ी ननयमाांमध्ये खेळाडूांना िेंडू उिलून 
त्याच्या बरोबर पळण्यािी सुद्धा परिानगी हर्दली.



जोपयतं शाळा िेगिेगळ्या ननयमाांिे पालन करत 
्ोत्या, तोपयतं कोित्या्ी र्दोन शाळा एक-
र्दसुऱ्याबरोबर खेळू शकत नव््ते. म्िून १८६३ मध्ये,, 
इांग्लांडच्या का्ी शाळाांनी आणि विविविद्यालयाांनी 
विद्याथांच्या खेळाि ेननयम ठरिण्यासाठी एक बैठक 
बोलािली.

उन््ोंने कई म्त्िपूिा ननिाय शलए -
णखलाडड़यों को, गेंर्द ्ाथ में पकड़ने या
एक-र्दसूरे को टांगड़ी मारने की अनुमनत न्ीां थी.

तो खेळािा सगळ्यात 
िाांगला भाग ्ोता.

माझ्यासाठी ना्ी.!

समु्ाने स्ितःला फुटबॉल एसोशसएशन 
(FA) नाि हर्दले आणि मग त्याांिा निीन खेळ 
"सॉकर" या नािाने ओळख ूजाऊ लागला. 
लिकरि तो इांग्लडमध्ये बागेत आणि मैर्दानािर 
खेळला जाऊ लागला.

निीन ननयम-कायरे्द !



शिेटी, "सॉकर“ि ेननयम तयार झाले. पि तो 
खेळ हर्दसायला खपू विचित्र ्ोता. खेळाडू मोठे 
मोजे, जड सुती सर्दरा आणि एिढांि ना्ी तर 
टोपी पि घालत असत.

अनतररक्त पकड घेण्यासाठी खेळाडू 
आपल्या बुटाांच्या तळाशी टोकर्दार णखळे लाित 
असत. आणि लिकरि ते आपल्या मोजाच्या
बा्ेर लाकडाि ेपॅड लािू लागले. 

सुरिातीि ेफुटबॉल वपि पि िेगळे ्ोते. 
का्ीांच्या मध्ये तलाि ्ोता, जो प्रत्येक खेळाच्या 
िेळी झाकून ठेिला जाई. न्य-ूकॅसलिी एक टीमि े
पि सगळ्यात विचित्र ्ोते - तो एका टोकापासून 
र्दसुऱ्या टोकापयतं उतार ्ोता. 



टीम म्िून आता ११ पुरष खेळ खेळू 
लागले.आता त्याांना स्ितःला ननधााररत श्स्थतीत खेळ 
सुर करण्यािी सिय लािली.

गोलकीपराांनी गोलि ेरक्षि 
केले, जेव््ा विरोधी खेळाडूांनी गोल 
करण्यािा प्रयत्न केला..

रक्षक, बिाि करते असत.

शमड-फील्डर सामान्यपिे मध्ये खेळत असत.

आक्रमि करिारे खेळाडू बा्ेर 
रा्त असत....

...आणि स्राइकर 
गोल करत असत.



सुरिातीला खेळल्या गेलेल्या स्पधाा मैत्रीपूिा 
्ोत्या. मग १८७१ मध्ये, फुटबॉल असोशसएशनने 
F.A. कप नािाने एक नॉक-आउट टूनाामेंट आयोश्जत 
केली. पह्ल्या स्पधेत पांधरा सांघ खेळले, जी 
लांडनच्या “िाांडरसा” ने श्जांकल्या.

“िाांडरसा” फायनल मध्ये पो्िण्याि ेभाग्य 
शमळाले. त्याांिा सेमीफायनलिा प्रनतद्िांद्िी केिळ 
स्पधेसाठी रेनि ेभाड ेरे्दऊ शकला ना्ी म्िून 
बा्ेर पडला ्ोता.



फुटबॉल मध्ये सगळ्यात मोठ्या
बर्दलाांमधला एक बर्दल १८८० मध्ये झाला.
F.A. ने खेळात रेफरी ठेिला, त्यामुळे
स्पधेच्या काळात का्ी बेईमानी ्ोिार ना्ी.
रेफरी, खेळाडूपेक्षा िेगळा हर्दसायला पाह्जे,
म्िून त्याने फॅन्सी डडनर सूट घातला.

सुरिातीला कोिी बेईमानी र्दाखिली तर 
तो केिळ रमाल ्लित असे.

1970 नांतरि रेफ्ीांना गैरितान करिाऱ्या
खेळाडूांना शशक्षा रे्दण्यासाठी विशषे काडा रे्दण्यात 
आले. वपिळे काडा म्िजे इशारा ्ोता...

... आणि लाल काडाािा अथा ्ोता की
खेळाडूला वपि मधनू बा्ेर काढलां आ्े.



अध्याय ४ 

िैश्विक ्ोत आ्े

१९व्या शतकात जस जसे जास्तीत
जास्त लोक विरे्दशात प्रिास करू लागले,
ते जगभर सॉकरिा िेंडू आपल्या बरोबर 
घेऊन गेले.

लिकरि तो खेळ ऑस्रेशलया पासून र्दक्षक्षि 
अमेररके पयतं प्रत्येक जागी खेळला जाऊ लागला. 

१९०४ मध्ये, एक निीन समु् फुटबॉल
सांघाांिा आांतरराष्रीय सांघ, थोडक्यात F.I.F.A. –

्े ठरिण्यासाठी तयार केला की प्रत्येक रे्दश 
समान ननयमानुसार खेळ खेळला जािा.



जसा फुटबॉलिा खेळ जगभर पसरला, 
विविध खेळाडूांनी आपले स्ितःिी विशषे 
कौशल्ये त्याला जोडली.

... आणि त्याि बरोबर खेळासाठी एक आविया सुद्धा.

१९३० मध्ये, विविध रे्दशाांमध्ये एक निी 
स्पधाा ठेिली गेली - विवि कप. तेरा रे्दशाांनी 
प्रथमि टूनाामेंट मध्ये भाग घेतला, जी 
र्दक्षक्षि अमेररकेत आयोश्जत केली गेली.



पि सुरिात िाांगली झाली ना्ी. 
मेश्क्सको आणि फ्ान्सच्या मध्ये सुरिातीच्या 
खेळात, रेफरीने स्ा शमननटे आधी शिेटिी 
शशट्टी िाजिली. जेव््ा त्याांना त्याांिी िकू 
समजली तेव््ा खेळाडू आांघोळ करत ्ोते.

रेफरीने त्याांना त्याांि ेमळलेले कपड ेपरत 
घालून त्याांना खेळ सांपिायला साांचगतला.

तरी्ी, पह्ला विवि कप एक मोठे यश 
्ोते. ३० जुलै १९३० ला उरग्िे आणि
अजेंटीनाच्या मध्ये फायनल बघण्यासाठी 
१00,000 पेक्षा अचधक प्रशांसक स्टेडडयम 
मध्ये आले. उरग्िेने तो खेळ ४-२ ने श्जांकला.

मग ती स्पधाा जगातील सगळ्यात मोठी 
खेळ आयोजनामधली एक झाली. १९३४ मध्ये,
३२ सांघ खेळले. २०१० पयतं २०५ रे्दशाांनी भाग 
घेतला, पि केिळ ३२ सांघि र्दक्षक्षि आकफ्केच्या 
फायनलसाठी पात्र ठरले.



प्रत्येक िषी सॉकरिा खेळ मोठा अजून मोठा 
्ोत आ्े. सगळ्या जगभर जिळ जिळ पांधरा 
लाख सांघ आ्ेत. का्ी मोठ्या मैर्दानाांिर खेळतात,
श्जथां एक लाखापेक्षा अचधक प्रेक्षक बसू शकतात.

सांघ, लीग मध्ये विभागले जात आणि प्रत्येक 
िषी ते एक र्दसुऱ्या बरोबर खेळत ्े सुननश्वित 
करत की कोिती टीम सगळ्यात िाांगली आ्े. 
िाांगल्या खेळाडूांना खेळण्यासाठी करोडो रपये 
शमळत.

सगळे सांघ खपू श्रीमांत नसत. ब्रिटनच्या 
ककनाऱ्याच्या जिळ ऑइल ऑफ सकीली मध्ये 
केिळ र्दोन टीम ्ोत्या, ज्या एक-र्दसुऱ्याच्या 
विरद्ध र्दर आठिड्याला खेळत असत.



अध्याय ५ 

रग्बी ननयम

लोकवप्रयता असून्ी प्रत्येकाला फुटबॉल 
खेळािा असां िाटत नसे. एका क्ािीनुसार १८२३ 
मध्ये एका मॅिच्या िेळी, विशलयम िेब एशलस 
नािाच्या एका विद्याथ्यााने ननिाय घेतला की तो 
िेंडूला लाथ मारण्याऐिजी ्ातात घेऊन जाने 
पसांत करेल.

उसके साथी भ्रशमत थे, लेककन भीड़ 
उसे रे्दखकर पागल ्ो गई.

्ा ्ोका ना्ी 
का?

ना्ी - ती छान 
गोष्ट आ्े.

लिकरि,इतर शाळा्ी ्ा निीन खेळ खळूे 
लागले. त्याांनी याि ेनाि विशलयम िबे एशलसच्या 
शाळेच्या नािािरून “रग्बी” फुटबॉल ठेिला, आणि 
अांडाकार आकाराच्या िेंडूिा उपयोग केला जो 
साांभाळिे आणि फेकिे सोप्पां ्ोतां.



रग्बीिा मुख्य ननयम ्ोता की खेळाडू िेंडू पुढे 
फेकू शकत नव््ते. पि यािी सुरिात फुटबॉल 
सारखी अराजक ्ोती. ज्यात शकेडो खेळाडू िेंडू 
साठी भाांडत. सगळ्याांना जमाि करून एक –र्दसुऱ्या 
बरोबर भाांडिे आिडत असे. ज्याला ते “स्क्रमेजेज” 
म्ित असत.

आणि खेळािा तो एक ह्स्सा सुद्धा 
्ोता की ज्यािर ते जास्त प्रेम करत.

... रग्बी टॅकल.

१८९५ मध्ये, रग्बीि ेएक निीन रूप तयार 
केले ज्याला रग्बी लीग म्टले जात.े यात 
कमी खेळाडू आणि क्ा जाता ्ै. पि तो ्ी 
लोकवप्रय झाला.



रग्बीला जगभर प्रशांसक शमळाले, प्रथम 
युरोपमध्ये, मग ऑस्रेशलया, न्यूझीलांड आणि 
र्दक्षक्षि आकफ्केत.

प्रथम विवि युद्धच्या र्दरमयान, शमस्रच्या 
वपराशमडाांच्या मध्ये पि एक स्पधाा खेळली गेली 
्ोती.

आयलडं मध्ये, रग्बीच्या ननयमाांना सॉकरच्या 
ननयमाांमध्ये एकत्र करून असा खेळ तयार केला 
जो र्दोघाांसारखा ्ोता, ज्याला गेशलक (गे-लाइक) 
फुटबॉलच्या नािाने ओळखले जाते.



रग्बी सारखाि खेळ ऑस्रेशलयात सुद्धा 
खेळला जातो, ज्याला ऑस्रेशलयन ननयमाांिा 
फुटबॉल नािाने ओळखले जाते.

खेळाडू उांि काठ्यामधनू िेंडूला बूट मारून 
गोल करतात.

पि जेव््ा रग्बी अमेररकेत पो्िला 
तेव््ा का्ीसा िेगळाि बर्दलला.



अध्याय ६ 

अमेररकी फुटबॉल

अमेररकेत िारश ेिषाापेक्षा अचधक 
काळ फुटबॉलला लाथ / ककक मारली गेली 
आ्े. १६ व्या शतकाच्या सुरिातीला 
अमेररकेि ेमूळ रह्िावयाांनी एक खेळ 
खेळला, त्याला “पसुकुको्ोिोग” च्या 
नािाने ओळखले जात असे.

१000 लोकाांपयतंच्या सांघाांनी ८०० मीटर 
(अधाा मैल) र्दरू असलेल्या गोल पोस्टच्या मध्ये 
एका िेंडूला ककक मारण्यािा प्रयत्न केला. ्े खपू 
कठीि काम ्ोते. खेळाडूांनी आपल्या विरोधीांना 
मारण्यासाठी िेष धारि केला.

आमच्यापकैी 
कोिी त्याच्याबरोबर 
जायला नको काय?



मग, १९व्या शतकाच्या शिेटी, रग्बी 
अमेररकेत आला. त्यानांतर विविध कॉलेज 
आणि शाळाांमध्ये या खेळाि ेआयोजन 
झाले.

एका कॉलेजमध्ये, िाल्टर कँप नािािा 
मािसाला िाटले की खेळाला अजून िाांगले 
करू शकतो.

म्िून त्याने वपििा आकार बर्दलला.प्रत्येक 
टीममधल्या खेळाडूांिी सांख्या कमी केली, आणि 
खेळाडूांना िेंडू पुढे घेऊन जाण्यािी परिानगी 
हर्दली.

अशा प्रकारे अमेररकी फुटबॉलिा जन्म झाला.



फुटबॉल आणि रग्बी प्रमािे, अमेररकी 
फुटबॉल मुळात एक ह्ांसक, कू्रर खेळ ्ोता.
खेळाडूांनी “फ्लाइांग िेज” सारखी रिनीतीिा 
उपयोग केला, ज्यात त्याांनी एकर्दसुऱ्याि े्ात 
पकडून ठेिले.

... आणि मग स्ितःला विरोधी
टीमिर फेकून द्यायि.े

कधी-कधी िेंडू असिारा खेळाडू 
सुरक्षेसाठी स्ितः जमीनीिर पालथा पडत 
अस.े ना्ीतर त्याि ेस्कारी त्याला खेित 
गोल रेषेपयतं घेऊन जात. 

अमेररकी फुटबॉल खेळाडूांनी ्ाडां मोडू 
नये म्िून स्ितःला िाििण्यासाठी 
आपल्या शटाात पॅडड ांग लपिायला सुरिात 
केली. 



पि त्यािी मर्दत झाली ना्ी. खेळ इतका कठीि 
्ोता की, का्ी खेळात, खेळाडूिा मतृ्यू ्ोत असे.
शिेटी असा ननिाय घेतला गेला की अमेररकी फुटबॉल 
खेळाडूांना सुरक्षात्मक कििािी जरूरत पडले.

सुरक्षे साठी 

्ेलमेट

मुख रक्षक खाांद्याि े पॅड

ह्प पॅड गुडघ्याि े पॅड

वपांडलीि े पॅड पायाच्या बोटाांना टोपी 



१९५०च्या र्दशका पयतं,टेशलश्व््जनमुळे 
पूिा रे्दशात अमेररकी फुटबॉलच्या स्पधेि े
प्रसारि करण्यात आले. अचधकाचधक
लोकाांनी आपल्या स्थाननक सांघाांना समथान 
द्यायला सुरिात केली आणि मग खेळाडू 
मोठे स्टार झाले.

आज, जगभरात १५ करोड पेक्षा अचधक 
लोक त्या सालातल्या सगळ्यात मोठा खेळ 
बघत आ्ेत, ज्याला "सुपरबाउल" च्या नािाने 
ओळखले जाते.



अध्याय ७ 

अजब-अजब मॅि

प्रथम विवि युद्धाच्या र्दरमयान अजब 
जागी आणि काळात फुटबॉल स्पधाा खेळल्या 
गेल्या ्ोत्या.

१९१४ मध्ये णिसमसच्या हर्दिशी, ब्रिहटश 
आणि जमान सैननकाांनी एक-र्दसुऱ्या विरद्ध 
फुटबॉल खेळला. जेव््ा खेळ समाप्त झाला 
त्यानांतर ते आपल्या जागाांिर ननघून गेले आणि 
त्याांनी परत युद्ध सुर ठेिले.



लगभग तीस िषाानांतर, र्दसुऱ्या विवि
युद्धाच्या र्दरमयान, "डायनमो कीि" नािाच्या 
यूके्रनच्या एका टीमला र्दवुमन जमानाांच्या विरद्ध 
खेळ खेळण्यासाठी मजबूर केलां गेलां. जमानाांनी 
टीमला िाांगलां आव््ान हर्दलां ्ोतां.

्ारा ना्ीतर 
मरा 

पि खेळाडू त्या आव््ानाने वििशलत झाले 
ना्ी – ते आपल्या राष्राच्या गौरिासाठी खेळत 
्ोते. म्िून त्याांनी आपले बूट घातले, वपि िर 
पळाले आणि ५-१ ने खेळ श्जांकले. 

स्पधेनांतर, का्ी खेळाडूांना जमान सेनेच्या 
अचधकाऱ्याांनी अटक केली आणि मग त्याांना 
मारून टाकले.



सगळ्यात अजब फुटबॉल खेळामधला
एक १९४५ मध्ये झाला, जेव््ा "आसेनल" ने 
लांडन मध्ये "डायनमो मॉस्को" च्या विरद्ध 
खेळ खेळला. जसा खेळ सुर झाला, एिढां 
धकुां  र्दाट ्ोतां की खेळाडू िेंडू बघू शकत 
नव््ते..

कोिी िेंडू 
बनघतला का?

र्दोन््ी टीमने आपापल्या फायद्या साठी खराब 
्िामानािा उपयोग करून घेतला. एक "आसेनल" 
खेळाडूला मैर्दानाच्या बा्ेर पाठिलां गेलां. पि तो 
परत आला. या र्दरमयान रशशयाने आपले िार
अनतररक्त खेळाडूांना मैर्दानात उतरिले.

जसजसे धकुां  र्दाट ्ोत गेलां, गोष्टी अजूनि 
अराजक ्ोत गेल्या. "आसेनल" गोलकीपर गोल 
पोस्ट केला आणि पळाला आणि तो िाईट
पद्धतीने त्यािी टक्कर झाली – आणि तेव््ा 
गर्दीतल्या एका सर्दस्याने त्यािी जागा घेतली.



फुटबॉल स्पधाा अजून्ी लोकाांमध्ये 
अविविसनीय जुनून जागित आ्े. जगभर २४ करोड 
पेक्षा अचधक लोक फुटबॉल टीम मधनू खेळतात. 
्ी सांख्या पथृ्िीिर प्रत्येक २५ लोकामध्ये १ आ्े. 
म्िून तुम्ी कुठे्ी असा, तुम्ी एखाद्या िेंडूला 
ककक मारिाऱ्या व्यक्ती पेक्षा खपू र्दरू ना्ी.



फुटबॉल तथ्य और नतचथयाां

200 ई.पू. प्रािीन िीनी सैननक आपला नेम 
उत्तम करण्यासाठी फुटबॉलला ककक मारत 
असत.
१00 ई.पू. रोमन सेनेने पि िेंडूला ककक 
मारण्यास सुरिात केली.
१3व्या शतकात – लोकाांनी इांग्लडच्या
गल्लामध्ये जमून फुटबॉल खेळायला सुरिात 
केली.
१९ व्या शतकाच्या सुरिातीला फुटबॉलला 
इांग्रजी शाळेत िा्त ेशमळाले..
१९व्या शतकात डुक्कराच्या मूत्राशया पासून 
फुटबॉल तयार केला गेला, जो फुग्या सारखा 
उडिला जात असे. ने्मी त्यातून घाि िास 
येई. कोिी त्याच्याजिळ जायला तयार नसे.
१८२३ खेळाडूांनी िेंडू उिलायला सरुिात केली 
...आणि मग रग्बीिा जन्म झाला. -

१८६३ - फुटबॉल असोशसएशनि े गठन
झाले.
"सॉकर" नाि फुटबॉल असोशसएशन मधून 
आले.
ऑस्रेशलयाि ेननयम (१८५८), अमेररकी 
फुटबॉल (१८७४), आणि आयलडं मध्ये 
गेशलक फुटबॉल (१८८७) सह्त जगभरात 
निीन प्रकारिे फुटबॉलि े ननयम विकशसत 
झाले.

१८९१ मध्ये सॉकर वपििर गोल 
करण्यासाठी जाळीिी सुरिात झाली. 
तवे््ा खेळाडू साांगू शकत असत की 
त्याांनी स्कोर केला की ना्ी.
१९३० - र्दक्षक्षि अमेररकेत पह्ला 
फुटबॉल विवि कप सुरू झाला.
प्रनतयोचगता सुर करिाऱ्या व्यक्तीच्या 
नािािरिा कप जूल्स ररमेट रॉफीच्या 
नािाने ओळखला जातो.
फुटबॉल खेळाडूांनी १९३३ मध्ये आपल्या 
शटासिर नांबर टाकायला सुरिात केली 
म्िजे रेफरीला कळािे की कोि
श्जांकत आ्े.
विवि कप मािा १९६६ मध्ये िोरी झाला 
्ोता. एका आठिड्यानांतर तो वपकेलस 
नािाच्या कुत्र्याने झाडात शोधला.
१९६७ अमेररकेत शीषा टीम ठरिण्यासाठी 
पह्ला अमेररकी फुटबॉल “सुपरबाउल” 
खेळला गेला.
कर्दाचित १९७५ मध्ये चिली आणि 
उरग्िे याांच्यात सगळ्यात खराब 
फुटबॉल खेळ झाला. खेळ सुर करिारे 
२२ खेळाडूमधल्या तीन खेळाडू सोडून 
सगळ्याांना मैर्दानाच्या बा्ेर पाठिलां 
्ोतां.
१९८७ पह्ला रग्बी विवि कप 
ऑस्रेशलया आणि न्यूझीलैंड मध्ये 
खेळला गेला.
२०१० - २०५ रे्दशामध्ये १९व्या फुटबॉल 
विवि कप मध्ये भाग घेतला. र्दक्षक्षि 
अफ्ीकेतली फायनल स्पधाा जगभरातील 
एक अरब पेक्षा अचधक लोकाांनी पाह्ली.


